
 

 

วิชาเครื	 องรับโทรทัศน์ 

บทที� 8 

วงจรภาคอาร์จบีีเอาต์พุตและหลอดรังสีแคโทดสี 

วงจรภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุต และหลอดรังสีแคโทดสี  ประกอบดว้ย วงจรอาร์จีบีเอาตพ์ุต วงจร
ขาวสมดุล และวงจรหลอดรังสีแคโทดสี  

ในเครื#องรับโทรทศัน์ขาวดาํ เรียกวา่ “วงจรภาควดีิโอ เอาตพ์ุต และหลอดรังสีแคโทดขาว
ดาํ” ประกอบดว้ย วงจรวดีิโอเอาตพ์ุต วงจรควบคุมความสวา่งของจอภาพ วงจรควบคุมความเขม้ของ 
ภาพ วงจรกาํจดัจุดแสงตกคา้ง และวงจรหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ 

8.1  บลอ็กไดอะแกรมของภาคอาร์จีบีเอาต์พตุแบบอาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย และวาย    

สามารถอธิบายหนา้ที#การทาํงานไดด้งันี-   ดงัแสดงในรูปที# 8.1   

 8.1.1  อาร์เอาต์พุต (R Output)  

                           อาร์เอาตพ์ุต ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัของสัญญาณอาร์ −วายและวายใหมี้แรงดนัสูงขึ-น 
ในขณะที#ขยายแรงดนั  เกิดการรวมกนัตาม สมการ{R = (R −Y) + Y}  ไดส้ัญญาณอาร์ ที#มีแรงดนัสูง 
ส่งใหแ้ก่ขา RK (Red Cathode) ของหลอดรังสีแคโทดสี เพื#อเปลี#ยนแปลงแรงดนับวกเป็นการควบคุม 
ปริมาณของอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงอาร์  ทาํให้เกิดการเรืองแสงไดแ้สงสีแดง  ออกทางจอภาพ 
ถา้หากปริมาณอิเล็กตรอนมาก ก็จะทาํไหไ้ดแ้สงสีแดงสวา่งมาก 

8.1.2  จีเอาต์พุต (G Output)  

                          จีเอาตพ์ุต ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัของสัญญาณจี −วาย และวายใหแ้รงดนัเพิ#มขึ-น ขณะ 
ที#ขยายแรงดนั เกิดการรวมกนัตาม สมการ{G = (G −Y) + Y} ไดส้ัญญาณจี มีแรงดนัเพิ#มส่ง ใหแ้ก่ ขา 

GK (Green Cathode) ของหลอดรังสีแคโทดสี เป็นการควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรือง 
แสงจี ทาํใหเ้กิดการเรืองแสง ไดแ้สงสีเขียวออกทางจอภาพ  ถา้ปริมาณอิเล็กตรอนเพิ#มขึ-น  ก็ทาํใหไ้ด้
แสงสีเขียวสวา่งเพิ#มขึ-น 

8.1.3  บีเอาต์พุต (B Output)  

                          บีเอาตพ์ุต ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัของสัญญาณบี −วาย และวายใหแ้รงดนัเพิ#มขึ-นขณะ 
ที#ขยายแรงดนั เกิดการรวมกนั ตามสมการ {B = (B −Y) + Y} ไดส้ัญญาณบี มีแรงดนัเพิ#มขึ-นส่งใหแ้ก่ 
ขา BK (Blue Cathode)  ของหลอดรังสีแคโทดสี  เป็นการควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอน   พุง่ชนสาร- 
เรืองแสงบี เกิดการเรืองแสงไดแ้สงสีนํ-าเงินออกทางจอภาพ  ถา้ปริมาณอิเล็กตรอนเพิ#มขึ-น ก็ทาํใหไ้ด้
แสงสีนํ-าเงินสวา่งเพิ#มขึ-น 
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8.1.4  อาร์-คัตออฟ และ อาร์-ไดร้ฟ (R-Cutoff and R-Drive)   

                          อาร์-คตัออฟ และอาร์-ไดร้ฟ เป็นตวัตา้นทานเกือกมา้ ปรับแต่งเพื#อเพิ#มลดความสวา่ง 
ของแสงสีแดง เพื#อปรับแต่งแสงขาวสมดุล 

 
รูปที# 8.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุตแบบอาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย 

                         และวาย (ชูเกีรติ จนัทรานี, 2533, หนา้ ฟฟ) 

8.1.5  จี-คัตออฟ (G-Cutoff)  

                          จี-คตัออฟ   เป็นตวัตา้นทานเกือกมา้ปรับแต่ง  เพื#อเพิ#มลดความสวา่ง  ของแสงสีเขียว 
เพื#อการปรับแต่ง แสงขาวสมดุล 

8.1.6  บี-คัตออฟ และบี-ไดร้ฟ (B-Cutoff) and (B-Drive)  

                          บี-คตัออฟ และบี-ไดร้ฟ เป็นตวัตา้นทานเกือกมา้ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสวา่งของ 
แสงสีนํ-าเงิน เพื#อปรับแต่ง แสงขาวสมดุล 

การปรับแต่ง อาร์-คตัออฟ อาร์-ไดร้ฟ จี-คตัออฟ บี-คตัออฟ  และบี-ไดร้ฟ   เป็นการเพิ#มลด 
ปริมาณอิเล็กตรอน ที#พุง่ชนสารเรื#องแสงแต่ละชนิด ใหไ้ดอ้ตัราส่วนที#เหมาะสม  ตามสมการ (100%) 
แสงขาวสมดุล เท่ากบั (30R + 59G + 11B) ตวัเลข 30, 59 และ11 ปริมาณทางไฟฟ้าของอิเล็กตรอนพุง่ 
ชนสารเรืองอาร์ จี และบี เกิดการรวมกนัทางแม่สีของแสงไดเ้ป็นแสงขาว 
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8.2  บลอ็กไดอะแกรมของภาคอาร์จีบีเอาต์พตุแบบอาร์ จี และบี      

ดงัแสดงในรูปที# 7.2 

8.2.1  อาร์เอาต์พุต (R Output)   

                          อาร์เอาตพ์ุต ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัสัญญาณอาร์ให้แรงดนัเพิ#มขึ-นป้อนใหแ้ก่ RK เพื#อ 
ควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงแดงทาํใหเ้กิดแสงสีแดง ถา้ปริมาณอิเล็กตรอนเพิ#ม 
ขึ-นทาํใหไ้ดแ้สงสีแดงสวา่งเพิ#มขึ-น 

8.2.2  จีเอาต์พุต (G Output)   

                          จีเอาตพ์ุต    ทาํหนา้ที#  ขยายแรงดนัสัญญาณจีใหแ้รงดนัเพิ#มขึ-น  ป้อนใหแ้ก่ GK  เพื#อ 
ควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงจี ทาํให้ไดแ้สงสีเขียว ถา้ปริมาณอิเล็กตรอนเพิ#มขึ-น 
ทาํใหไ้ดแ้สงสีเขียวสวา่งเพิ#มขึ-น 

อาร-คัตออฟ

จี-คัตออฟ

บี-คัตออฟ

มีอิเล็กตรอนพุงชนสารเรืองแสง

R

G

B

0

+

+

+

0

0

แดง

เขียว

นํ้าเงิน

สัญญาณอาร

สัญญาณจี

สัญญาณบี

สัญญาณอาร

สัญญาณจี

สัญญาณบี

 
รูปที# 8.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุตแบบอาร์ จี และบี 

                                   (ชูเกีรติ จนัทรานี, 2533, หนา้ ฟฟ)  

8.2.3  บีเอาต์พุต (B Output)  

                          บีเอาตพ์ุต ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัสัญญาณบีใหแ้รงดนัเพิ#มขึ-น ป้อนใหแ้ก่ขา BK  เพื#อ 
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ควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงบีทาํใหไ้ดแ้สงสีนํ-าเงิน   ถา้ปริมาณอิเล็กตรอนเพิ#ม 
ขึ-น ทาํใหไ้ดแ้สงสีนํ-าเงินสวา่งเพิ#มขึ-น 

8.2.4  อาร์-คัตออฟ (R–Cutoff) และอาร์-ไดร้ฟเวอร์ (R-Driver)   

                          อาร์-คตัออฟ และอาร์-ไดร้ฟเวอร์ เกือกมา้ปรับแต่ง  เพื#อเพิ#มลดความสวา่งของแสงสี 
แดง เพื#อปรับแต่งแสงขาวสมดุล   

8.2.5  จี-คัตออฟ (G-Cutoff)    

                          จี-คตัออฟ   เกือกมา้ปรับแต่ง  เพื#อเพิ#มลดความสวา่งของแสงสีเขียว เพื#อการปรับแต่ง 
แสงขาวสมดุล   

8.2.6  บี-คัตออฟ (B-Cutoff) และบี-ไดร้ฟเวอร์ (B-Drive)  

                          บี-คตัออฟ และบี-ไดร้ฟเวอร์เกือกมา้ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสวา่งของแสงสีนํ-าเงิน 
เพื#อปรับแต่งแสงขาวสมดุล  

การปรับแต่งอาร์-คตัออฟ อาร์-ไดร้ฟเวอร์ จี-คตัออฟ บี-คตัออฟ และบี-ไดร้ฟเวอร์ เป็นการ 
เปลี#ยนแปลงปริมาณอิเล็กตรอนที#พุง่ชนสารเรืองแสง แต่ละชนิดใหไ้ดอ้ตัราส่วนที#ถูกตอ้งตามสมการ 
แสงขาวสมดุล (100 %) เท่ากบั (30R + 59G + 11B)  โดยตวัเลข 30 59 และ 11  เป็นปริมาณทางไฟฟ้า 
ของอิเล็กตรอนที#พุง่ชนสารเรืองแสงแดง เขียว และนํ-าเงิน เกิดการรวมทางแม่สีของแสงไดแ้สงขาว 

8.3  วงจรอาร์จีบีเอาต์พตุแบบอาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย และวาย    

8.3.1  รายละเอยีดของอุปกรณ์ ในวงจรรูปที� 8.3 

ตารางที# 8.1 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ วงจรรูปที# 8.3    

รายละเอียดของอุปกรณ์ 
รหสั เบอร์ ชื#อ หนา้ที# 

Q201 2 SC2229 อาร์-เอาตพ์ตุ 
ขยายแรงดนัของสญัญาณอาร์ −วายใหเ้พิ#มขึ-น ส่งใหแ้ก่ขา RK

ของหลอดรังสีแคโทดสี 

Q202 2 SC2229 จี-เอาตพ์ตุ 
ขยายแรงดนัของสญัญาณจี −วาย ใหเ้พิ#มขึ-น ส่งใหแ้ก่ขา GK

ของหลอดรังสีแคโทดสี 

Q203 2 SC2229 บี-เอาตพ์ตุ 
ขยายแรงดนัของสญัญาณบี −วาย ใหเ้พิ#มขึ-น ส่งใหแ้ก่ขา BK

ของหลอดรังสีแคโทดสี 
VR200 B 200Ω  อาร์-ไดร้ฟเวอร์ 

ปรับแตง่เพิ#มลดความสวา่งแสงสีแดง 
VR201    B 2 kΩ  อาร์-คตัออฟ 
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ตารางที# 8.1 (ต่อ) 

VR202 B 2 kΩ  จี-คตัออฟ ปรับแตง่เพิ#มลดความสวา่งแสงสีเขียว 
VR203 B 200Ω  บี-ไดร้ฟเวอร์ 

ปรับแตง่เพิ#มลดความสวา่งแสงสีนํ- าเงิน 
VR204 B 2 kΩ  บี-คตัออฟ 

  

R Y−

G Y−

B Y−

Y

  

   รูปที# 8.3 แสดงวงจรภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุตแบบอาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย และวาย 
                                  (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

8.3.2  หลอดรังสีแคโทดสี 

                          รหสั CRT เบอร์ 370 RHB22  ขนาดจอภาพ 14  นิ-ว แบบอินไลน์ 8 ขา  มีรายละเอียด 
ดงัแสดงในตารางที# 8.2 
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ตารางที# 8.2 แสดงรายละเอียดของหลอดรังสีแคโทดสี เบอร์ 370 RHB22 

ลาํดบั ขา ชื#อ ทาํหนา้ที# 
1 7 แคโทดแดง R(K )  ผลิตอิเลก็ตรอนเพื#อพุง่ชนสารเรืองแสงอาร์  สวา่งไดแ้สงสีแดง 
2 4, 5 จุดไสห้ลอด (H) สร้างความร้อนเผาแคโทดใหร้้อน 

3 6 กริดบงัคบั 1(G )  
ทาํงานร่วมกบัแคโทด เพื#อควบคุมปริมาณอิเลก็ตรอนพุง่ชน สาร-
เรืองแสงทั-ง 3 ชุด 

4 3 แคโทดนํ- าเงิน B(K )  ผลิตอิเลก็ตรอนเพื#อพุง่ชนสารเรืองแสงบี สวา่งไดแ้สงสีนํ- าเงิน 
5 9 แคโทดเขียว G(K )  ผลิตอิเลก็ตรอนเพื#อพุง่ชนสารเรืองจี สวา่งไดแ้สงสีเขียว 
6 8 สกรีนกริด 2(G )  เร่งดึงดูดอิเลก็ตรอนจากแคโทด ใหผ้า่นกริดบงัคบัได ้

7 1 โฟกสักริด 4(G )  
เร่งลาํอิเลก็ตรอน และเป็นเลนส์ทางไฟฟ้าบงัคบัลาํอิเลก็ตรอน พุง่
ชนสารเรืองแสง เป็นจุดเลก็ที#สุด เพื#อความคมชดัของภาพ 

 

8.3.3  องค์ประกอบ 5 อย่างที�ทาํให้หลอดรังสีแคโทดสีทาํงานเกดิแสงได้ 

                          8.3.3.1  ขาไส้หลอด ตอ้งไดรั้บแรงดนัจุดไส้หลอด ประมาณ 4-6 โวลต ์(กระสลบั) 
                          8.3.3.2  ขา RK GK และ BK    ตอ้งไดรั้บแรงดนับวกสูง  ไม่เกินจุดคตัออฟของหลอด 
รังสีแคโทดสี หรือทดสอบ โดยการลดั ขา RK GK และ BK ลงกราวด์  
                          8.3.3.3  ขาสกรีนกริด 2(G )  ตอ้งไดรั้บแรงดนั 100-400 โวลต ์
                          8.3.3.4  ขาโฟกสักริด 4(G )  ตอ้งไดรั้บแรงดนับวก 5-10 กิโลโวลต ์
                          8.3.3.5  ขาแอโนด หรือจุดต่อไฟฟ้าแรงดนัสูง (HV)   ตอ้งไดรั้บแรงดนัสูง  ประมาณ 
20-23 กิโลโวลต ์

8.3.4  เส้นทางการไหลของสัญญาณอาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย และวาย     

                          เส้นทางการไหลของสัญญาณอาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย และวายไหลป้อนเขา้ขา RK  
GK และ BK ของหลอดรังสีแคโทดสี  ดงัแสดงในรูปที# 8.3 

                          8.3.4.1  สัญญาณอาร์ −วาย เริ#มที#ขา 12  IC301 ผา่น R315 เขา้ขาเบส ออกขาคอลเล็ก- 
เตอร์ Q201 และ R210 เขา้ขา 7 R(K ) ของหลอดรังสีแคโทดสี 
                          8.3.4.2  สัญญาณบี −วาย   เริ#มที#ขา 11 IC301  ผา่น R314  เขา้ขาเบส ออกขาคอลเล็ก- 
เตอร์ Q203 R214 เขา้ขา 3 B(K ) ของหลอดรังสีแคโทดสี 
                          8.3.4.3 สัญญาณจี −วาย      เริ#มที#ขา 13 IC301 ผา่น R316 เขา้ขาเบส ออกขาคอลเล็ก- 
เตอร์ Q202 และ R212  เขา้ขา 9 G(K )  
                          8.3.4.4  สัญญาณวาย เริ#มที#ขา 48 IC301 เขา้ขาเบสออกอิมิตเตอร์ Q103(Y AMP)แยก 
เป็น 3 ทาง ดงันี-  :- 
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− ผา่น VR200 R201  เขา้ขาอิมิตเตอร์-คอลเล็กเตอร์ของ Q201 R210 และขา 7  ของ
หลอดรังสีแคโทดสี  

− ผา่น R202  R204   เขา้ขาอิมิตเตอร์-คอลเล็กเตอร์ของ Q202  R212 และขา 9  ของ 
หลอดรังสีแคโทดสี 
      − ผา่น  VR203 R206  เขา้ขาอิมิตเตอร์-คอลเล็กเตอร์ของ Q203 R214 และขา 3 ของ 

หลอดรังสีแคโทดสี  

อธิบายการทาํงาน   เมื#อมีสัญญาณอาร์ −วาย บี −วาย  และจี −วาย  ป้อนใหแ้ก่ ขาเบส Q201 
Q203 และ Q202 ตามลาํดบั ทรานซิสเตอร์ทั-ง 3 ตวั ขยายแรงดนัของสัญญาณทั-ง 3 ให้แรงขึ-น ส่งออก 
ทางขาคอลเล็กเตอร์ป้อนใหแ้ก่ ขา RK GK และ BK  ของหลอดรังสีแคโทดสี  เพื#อควบคุมปริมาณของ 
อิเล็กตรอนที#พุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ จี และบี ตามลาํดบั ไดแ้สงสีแดง เขียว และนํ-าเงิน เป็นการสร้าง 
ภาพขาวดาํ และสี ขณะเดียวกนัสัญญาณวายถูกป้อน ใหแ้ก่ ขาเบสขยายแรงดนั  ออกทางขาอิมิตเตอร์ 
Q103 และแบ่งป้อนใหข้าอิมิตเตอร์ Q201 Q202 และ Q203 ตามลาํดบั ไดรั้บการขยายแรงดนัออกทาง 
ขาคอลเล็กเตอร์ ตามลาํดบั ในขณะที#ทาํการขยายเกิดการรวมกนัตาม สมการ {R = (R −Y) + Y, B = 
(B −Y) + Y, G = (G −Y) + Y}  และไดส้ัญญาณอาร์ จี และบี  ป้อนใหข้า RK GK และ BK  ของหลอด 
รังสีแคโทดสีสร้างภาพสีไดถู้กตอ้ง 

8.3.6  การปรับแต่ง   

                          8.3.6.1  อาร์-ไดร้ฟเวอร์  VR200  และอาร์-คตัออฟ VR201 เป็นการปรับแต่งเพื#อเพิ#ม 
ลดแสงสีแดงใหส้วา่งเพิ#มขึ-น หรือลดลง 
                          8.3.6.2  บี-ไดร้ฟเวอร์ VR203 บี-คตัออฟ VR204 เป็นการปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสี 
นํ-าเงินใหส้วา่งเพิ#มขึ-น หรือลดลง 
                          8.3.6.3 จี-คตัออฟ VR202  เป็นการปรับแต่ง  เพื#อเพิ#มลด  แสงสีเขียว ใหส้วา่งเพิ#มขึ-น 
หรือลดลง 
                          8.3.6.4  การปรับแต่งอาร์-ไดร้ฟเวอร์ อาร์-คตัออฟ บี-ไดร้ฟเวอร์ บี-คตั-ออฟ และจี-
คตัออฟ เป็นการเปลี#ยนแปลงไบแอสของทรานซิสเตอร์ Q201 Q202 และ Q203  ซึ# งมีผลต่อแรงดนั ที#
ขาคอลเล็กเตอร์และทาํใหแ้รงดนับวกขา RK GK และ BK เปลี#ยนแปลง ทาํใหป้ริมาณอิเล็กตรอน จาก 
ขา RK GK และ BK พุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ จี และบี เปลี#ยนแปลง และความสวา่งของสารเรืองแสง ก็
ถูกเปลี#ยนแปลงดว้ยเหมือนกนั  ยกตวัอยา่ง เมื#อปรับ VR 201  ใหมี้ความตา้นทานสูงสุด ทาํใหก้ระแส 
เบส Q201 ลดลง แต่แรงดนัที#ขาคอลเล็กเตอร์เพิ#มขึ-น และแรงดนับวกที#ขา RK ก็เพิ#มขึ-นตามไปดว้ยทาํ 
ใหป้ริมาณอิเล็กตรอนจาก RK  พุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ลดลง   และไดค้วามสวา่งแสงสีแดง ลดลง  ใน 
ทางตรงขา้ม   ถา้ปรับ VR 201  ใหมี้ความตา้นทานตํ#าสุด   กระแสเบส Q201 เพิ#มขึ-น  แรงดนัที#ขา RK  
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ลดลง ปริมาณอิเล็กตรอนจาก RK ก็พุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ ในปริมาณเพิ#มขึ-น ทาํใหส้ารเรืองแสงอาร์
สวา่งเพิ#มขึ-นไดแ้สงสีแดงสวา่งเพิ#มขึ-น  

การปรับแต่งอุปกรณ์ ดงักล่าว    เพื#อควบคุมใหไ้ดป้ริมาณอิเล็กตรอน   จาก RK 30% 
GK 59% และ BK 11%   ทาํใหเ้กิดการรวมกนัทางแสง  ไดแ้สงขาว 100%   เรียกวา่ “การปรับแสงขาว 

สมดุล”  เป็นสิ#งจาํเป็นมากของหลอดรังสีแคโทดสี   ถา้ปรับแต่งไม่ไดแ้สงขาว  ทาํให้การสร้างภาพสี
ต่าง ๆ ไดสี้ที#ผดิพลาดออกมา 
                          8.3.6.5  การปรับแต่งแรงดนัสกรีน    โดยปรับแต่งที# วอีาร์สกรีน   ซึ# งติดอยูที่#ตวัของ 
หมอ้ปลงฟลายแบก็ เมื#อหมุนวอีาร์สกรีน เป็นการเปลี#ยนความตา้นทานทาํให้แรงดนัสกรีนลดลงหรือ  
เพิ#มขึ-น 100-400 โวลต ์  ถา้ขาสกรีนกริดของหลอดรังสีแคโทดสี  ไดรั้บแรงดนัเพิ#มขึ-น  ทาํใหป้ริมาณ 
อิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงไดเ้พิ#มขึ-น  จอภาพสวา่งเพิ#มขึ-น  แต่ถา้ปรับแต่งใหส้วา่งเกินไป  จะเกิด
เส้นทแยงทางแนวราบ และภาพจางหายมองไม่เห็นเนื#องจากสัญญาณวาย ช่วงเวอร์-แบล็งกิงมีแรงดนั 
บวกไม่สูงพอที#  จะบงัคบัใหห้ลอดรังสีแคโทดสีหยดุทาํงานได ้  จึงจาํเป็นตอ้งปรับแรงดนัสกรีน  ให้
เหมาะสมโดยไม่เห็นเส้นทแยงทางแนวราบ 
                          8.3.6.6  การปรับแต่งแรงดนัโฟกสั  โดยปรับแต่งที#  วอีาร์โฟกสั  ซึ# งติดอยูที่#ตวั  ของ 
หมอ้แปลงฟลายแบก็ ใกลก้บั วอีาร์สกรีน  ปรับแต่ง  เพื#อใหจุ้ดตกกระทบของลาํอิเล็กตรอน  กบั สาร 
เรืองแสงเล็กที#สุด ทาํใหไ้ดภ้าพคมชดั 

8.4  วงจรอาร์จีบีเอาต์พตุแบบอาร์ จี และบี   

วงจรอาร์จีบีเอาตพ์ุตแบบอาร์ จี แล บี มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี-  

8.4.1  รายละเอยีดของอุปกรณ์ในวงจรรูปที� 8.4    

                           รายละเอียดของอุปกรณ์ในวงจรรูปที� 8.4  ดงัแสดงในตารางที� 8.3  

ตารางที# 8.3 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ วงจรรูปที# 8.4    

ลาํดบั รหสั เบอร์ ชื#อ ทาํหนา้ที# 

1 Q351 2 SC1573 A บี- เอาตพ์ตุ 
ขยายแรงดนัของสญัญาณบีใหเ้พิ#มขึ-น ส่งใหข้า BK ของ 
หลอดรังสีแคโทดสี 

2 Q352 2 SC1537 A จี-เอาตพ์ตุ 
ขยายแรงดนัของสญัญาณจี ใหเ้พิ#มขึ-น ส่งใหข้า GK ของ 
หลอดรังสีแคโทดสี 

3 Q353 2 SC1537 A อาร์- เอาตพ์ตุ 
ขยายแรงดนัของสญัญาณอาร์ใหเ้พิ#มขึ-น ส่งใหข้า RK ของ
หลอดรังสีแคโทดสี 



 

8.  วงจรภาคอาร์จีบีเอาต์พตุและหลอดรังสีแคโทดสี 

วิชาเครื	องรับโทรทัศน์ 

129

ตารางที# 8.3 (ต่อ) 

 

12 V

 

รูปที# 8.4 แสดงวงจรของภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุตแบบอาร์ จี และบี (วพิล สุวรรณโกเศศ,  
                             ม.ป.ป.ข, หนา้ 1) 

8.4.2  หลอดรังสีแคโทดสี 

                          รหสั CRT เบอร์ 370 RHB22  ขนาดจอภาพ 14 นิ-ว อินไลน์ 8 ขา    มีรายละเอียด เช่น 
เดียวกบัตารางที# 8.2 

4 R354 300Ω  บี-ไดร้ฟเวอร์ ปรับแตง่เพิ#มลดแสงสีนํ- าเงิน 

5 R355 300 Ω  อาร์-ไดร้ฟเวอร์ ปรับแตง่เพิ#มลดแสงสีแดง 
6 R359 5 kΩ B บี-คตัออฟ ปรับแตง่เพิ#มลดแสงสีนํ- าเงิน 
7 R360 5 kΩ B จี-คตัออฟ ปรับแตง่เพิ#มลดแสงสีเขียว 
8 R361 5 kΩ B อาร์-คตัออฟ ปรับแตง่เพิ#มลดแสงสีแดง 
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8.4.3  องค์ประกอบ 5 อย่างที�ทาํให้หลอดรังสีแคโทดสีทาํงานเกดิแสงได้ 

                          เช่นเดียวกบั ขอ้ 8.3.3   
8.4.4  เส้นทางการไหลของสัญญาณอาร์ บี และจี     

                          8.4.4.1  สัญญาณอาร์  โดยเริ#มจาก เขา้ขา 5CO-31 เขา้ขาเบส Q353 ขยายแรงดนัของ
สัญญาณอาร์ ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ ผา่น R365 และเขา้ขา 7 ของหลอดรังสีแคโทดสี 
                          8.4.4.2  สัญญาณจี  โดยเริ#มจาก เขา้ขา 4 CO-31  เขา้ขาเบส Q352  ขยายแรงดนั  ของ 
สัญญาณจี ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ผา่น R366 และเขา้ขา 9 ของหลอดรังสีแคโทดสี 
                          8.4.4.3  สัญญาณบี    โดยเริ#มจาก เขา้ขา 3 CO-31 เขา้ขาเบส Q351 ขยายแรงดนั ของ 
สัญญาณบี ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ผา่น R367 และเขา้ขา 3 ของหลอดรังสีแคโทดสี 

อธิบายการทาํงาน เมื#อมีสัญญาณอาร์ จี และ บี  ป้อนใหข้าเบสของ Q353 Q352  และ Q351  
ทรานซิสเตอร์ทั-ง 3 ตวั ขยายแรงดนัของสัญญาณทั-ง 3  ให้แรงขึ-น ส่งออกทางขาคอลเล็กเตอร์ป้อนให้ 
แก่ขา R GK K และ BK ของหลอดรังสีแคโทด เพื#อควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอน ที#พุง่ชนสารเรืองแสง 
อาร์ จี และบี ไดแ้สงสีแดง เขียว และนํ-าเงิน เป็นการสร้างภาพสี    

8.4.5  การปรับแต่งวงจรรูปที� 8.4   

  8.4.5.1  อาร์-ไดร้ฟเวอร์ R355 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสีแดง 
  8.4.5.2  อาร์-คตัออฟ R361 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสีแดง 
  8.4.5.3  บี-ไดร้ฟเวอร์ R354 บี-คตัออฟ R359 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสีนํ-าเงิน 
  8.4.5.4  จี-คตัออฟ R360 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสีเขียว 
  8.4.5.5  วอีาร์-สกรีน R371 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสวา่งของจอภาพ 
  8.4.5.6  วอีาร์-โฟกสั  ปรับแต่ง  เพื#อให้จุดตกกระทบของลาํอิเล็กตรอน กบัสารเรือง- 

แสงเล็กที#สุด ทาํใหไ้ดภ้าพคมชดั 

8.5  วงจรภาควดิีโอเอาต์พตุและหลอดรังสีแคโทดขาวดํา 

8.5.1  บลอ็กไดอะแกรมของภาควดิีโอเอาต์พุตและหลอดรังสีแคโทดขาวดํา 

                           บล็อกไดอะแกรมของภาควดีิโอเอาตพ์ุตและหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ ดงัแสดงใน 
รูปที# 8.5 และสามารถอธิบายไดด้งันี-  

8.5.1.1  วดิีโอเอาต์พุต (Video Output) 
                        วดีิโอเอาตพ์ุต ทาํหนา้ที#  ขยายสัญญาณภาพรวม, ฮอร์-พลัส์ และเวอร์-พลัส์ 

ใหมี้แรงดนัสูงขึ-น  เรียกใหม่วา่ “สัญญาณวาย”  ป้อนใหข้าแคโทดของหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ   เพื#อ 
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เปลี#ยนแปลงแรงดนัมีผลทาํใหป้ริมาณอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงเปลี#ยนแปลง เป็นการสร้างภาพ 
ขาวดาํ ตอ้งซิงโครไนซ์กบัการกวาดทางแนวราบ และแนวตั-ง 

 

รูปที# 8.5 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาควิดีโอเอาตพ์ุตและหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ 

8.5.1.2  หลอดรังสีแคโทดขาวดํา 
                                        ไดก้ล่าวล่วงหนา้แลว้ 
8.5.2  วงจรวดิีโอเอาต์พุตและหลอดรังสีแคโทดขาวดํา    

           เครื#องรับโทรทศัน์ขาวดาํ   มีวงจรวดีิโอเอาตพ์ุต  และหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ  เพื#อ 

ขยายแรงดนั สัญญาณภาพรวม ฮอร์-พลัส์ และเวอร์-พลัส์ใหมี้แรงดนัเพิ#มขึ-นป้อนใหแ้ก่ ขาแคโทดของ

หลอดรังสีแคโทดขาวดาํ ซึ# งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี-  ดงัแสดงในรูปที# 8.5  

8.5.2.1  Q201 ทรานซิสเตอร์วดิีโอเอาต์พุต 

Q201 ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัสัญญาณภาพรวม ฮอร์-พลัส์ และเวอร์-พลัส์ให ้
มีแรงดนัเพิ#มขึ-น ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ เชื#อต่อสัญญาณผา่น C204 และ R210 ป้อนให้ขาแคโทดของ
หลอดรังสีแคโทดขาวดาํ  เรียกสัญญาณนี-วา่  “สัญญาณวาย”  เพื#อเปลี#ยนแปลงแรงดนั   ทาํใหป้ริมาณ
อิเล็กตรอน  ที#พุง่ชนสารเรืองแสง  เปลี#ยนแปลงตามไปดว้ย  เป็นการทาํใหจุ้ดภาพ เปลี#ยนแปลงความ
สวา่งเป็นการสร้างภาพขาวดาํ โดยจะตอ้งซิงโครไนซ์  กบัการกวาดทางแนวราบ และแนวตั-งของโยก้ 

สัญญาณฮอร์-พลัส์ จากวงจรฮอริซอนทอล ผา่น D201 ป้อนเขา้ขาอิมิตเตอร์ 
Q201  เพื#อใชบ้งัคบัใหข้าแคโทดมีแรงดนับวกเพิ#มขึ-น ถึงจุดคตัออฟในช่วงฮอร์-รีเทรซ จึงทาํใหชุ้ดปืน
ยงิอิเล็กตรอนหยดุทาํงานไม่มีอิเล็กตรอน ทาํให้จอภาพมืด ซึ# งเป็นการลบเส้นสะบดักลบัทางแนวราบ 

สัญญาณเวอร์-พลัส์  จากวงจรเวอร์ติคอล  ผา่น D202   ป้อนเขา้ขาอิมิตเตอร์ 
Q201 เพื#อใชบ้งัคบัใหข้าแคโทด มีแรงดนับวกเพิ#มขึ-น  ถึงจุดคตัออฟ  ในช่วงเวอร์-รีเทรซ  จึงทาํใหชุ้ด
ปืนยงิอิเล็กตรอนหยดุทาํงาน ไม่มีอิเล็กตรอน   จึงทาํใหจ้อภาพมืด  ซึ# งเป็นการลบเส้นสะบดักลบัทาง 
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แนวตั-ง 

C202
220 µF 16 V

    C203
1 µF 160 V

C205
10 µF 160 V

C205

    C201 
47 µF 16 V

 
รูปที# 8.6 แสดงวงจรวิดีโอเอาตพ์ุตและหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ก, 

                    หนา้ 94) 

8.5.2.2  วงจรแทร็ปซาวด์ฟิลเตอร์ (Trap Sound Filter) 

วงจรแทร็ปซาวดฟิ์ลเตอร์ ประกอบดว้ย L201 และTPS201 ทาํหนา้ที# ดกัจบั 
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ลงกราวดทิ์-ง ยอมใหส้ัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ ผา่น L201 
R201 และ C201 เขา้ขาเบส Q201   

8.5.2.3  วงจรควบคุมความเข้มของภาพ (Contrast Control) 

วงจรควบคุมความเขม้ของภาพ  ประกอบดว้ย R205 VR201 และ C202  ทาํ 
หนา้ที#  ควบคุมความเขม้ของภาพ โดย VR201 “วอีาร์-ความเขม้ของภาพ”  หรือ “วอีาร์-คอนแทรสต”์   
เมื#อปรับเปลี#ยนความตา้นทาน VR201 มีค่าเพิ#มขึ-น ทาํใหก้ารบายพาสส์สัญญาณวายที#ขาอิมิตเตอร์ ลง
กราวด ์ไดล้ดลง  ทาํใหอ้ตัราขยายแรงดนัลดลง  สัญญาณวายมีแรงดนัลดลง  ทาํใหค้วามเขม้ของภาพ
ลดลง(ความขาว และความดาํของภาพลดลง) 

8.5.2.4  วงจรควบคุมความสว่างของจอภาพ (Brightness Control) 

วงจรควบคุมความสวา่งของจอภาพ ประกอบดว้ย R208 R209 และ VR202 
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ทาํหนา้ที# ควบคุมความสวา่งของจอภาพ  โดย VR202   “วอีาร์-ความสวา่งของจอภาพ”  หรือ  “วอีาร์-
ไบรทเ์นสส์” เมื#อปรับเปลี#ยนความตา้นของ VR202  ระหวา่งขากลาง กบัขาต่อลงกราวด์  มีค่าเพิ#มขึ-น 
ทาํใหข้าแคโทดของหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ   ไดรั้บแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเพิ#มขึ-น    ทาํใหป้ริมาณ 
อิเล็กตรอน พุง่ชนสารเรืองแสงลดลงจอภาพมืดลง ในทางตรงขา้ม VR202  ระหวา่งขากลาง กบัขาต่อ 
ลงกราวด ์มีค่าลดลงทาํใหข้าแคโทดไดรั้บแรงดนัลดลงทาํใหป้ริมาณอิเล็กตรอนที#พุง่ชนสารเรืองแสง 
เพิ#มขึ-น จอภาพสวา่งมากขึ-น  

8.5.2.5  C204 ตัวเกบ็เชื�อมต่อ (Capacitor Coupling) 

C204 ตวัเก็บเชื#อมต่อ  ทาํหนา้ที# เชื#อมต่อสัญญาณวาย  จากขาคอลเล็กเตอร์ 
Q201 กบัขาแคโทดของหลอดรังสีแคโทด และทาํหนา้ที# ป้องกนัไม่ใหไ้ฟฟ้ากระแสตรงต่อเชื#อมกนั 

C205
10 µF 160 V

C205

 

รูปที# 8.7 แสดงการคายประจุของ C205 ในวงจรกาํจดัจุดแสงตกคา้ง 

8.5.2.6  วงจรกาํจัดจุดแสงตกค้าง (Spot Killer Circuit) 

             วงจรกาํจดัจุดแสงตกคา้ง   ประกอบดว้ย R211 R212 C205 และ D203  โดย 
C205 R212 และ D203 ต่ออนุกรมกนั เมื#อเปิดเครื#องรับโทรทศัน์ C205 เก็บสะสมประจุมีกระแสไหล 
ผา่น R212 และ D203 ครบวงจรที#กราวด ์ เมื#อ C205 สะสมประจุเตม็ กระแสดงักล่าวหยดุไหล  R211 
มีค่า 2.2 เมกะโอห์ม ต่ออนุกรมกบั D203 และลงกราวด ์มีแรงดนัตกคร่อม D203 ประมาณ 0.6 โวลต ์
ตลอดเวลา  ขา G1 ของหลอดรังสีแคโทด ต่อกบัขาแอโนด D203 ซึ# งหมายถึงขา G1 ต่อลงกราวด ์ โดย 
ผา่นทาง D203 เมื#อปิดเครื#องรับโทรทศัน์  ให้หยดุทาํงานแรงดนั +100 โวลต ์มีค่าเป็น 0 โวลต ์ C205 
คายประจุผา่น R211 และ R212 (ดงัแสดงในรูปที# 8.6)  ทาํใหข้า G2 ไดรั้บแรงดนั +100 โวลต ์และขา 
G1ไดรั้บแรงดนั 100− โวลต ์เมื#อขา G1ไดรั้บแรงดนัลบไม่ยอมให้มีอิเล็กตรอนผา่นไปได ้ จึงไม่เกิดจุด
แสงสวา่งกลางจอภาพ   สาเหตุของปัญหา   เนื#องจากแรงดนั G3 G4 G5  และแอโนด  ยงัคงมีอยู ่ และ 
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แคโทดยงัคงร้อนอยู ่ส่วนฮอร์-โยก้ และเวอร์-โยก้ ไม่ทาํงานจึงมีอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง  เป็น 
จุดสวา่งกลางจอ ทาํใหส้ารเรืองเกิดการไหมไ้ด ้

สรุป 

วงจรอาร์จีบี เอาตพ์ุต ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัของสัญญาณอาร์ จี  และบี หรืออาร์− วาย  จี−  
วาย และบี − วาย ใหเ้พิ#มขึ-นก่อนป้อนให้แก่ขา RK GK และ BK ของหลอดรังสีแคโทดสี  และการปรับ 
แต่งแสงขาวสมดุล 

วงจรวิดีโอเอาตพ์ุต ทาํหนา้ที# ขยายแรงดนัของสัญญาณภาพรวม ฮอร์-พลัส์ และเวอร์-พลัส์ 
ป้อนใหแ้ก่ ขาแคโทดของหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ  เพื#อเปลี#ยนแปลงปริมาณของอิเล็กตรอน ที#พุง่ชน
สารเรืองแสง เป็นการสร้างภาพขาวดาํ 

วงจรควบคุมความสวา่งของจอภาพ  ควบคุมโดยการปรับแต่ง วอีาร์-ความสวา่งของจอภาพ 
เป็นการเพิ#ม หรือลดแรงดนัที#ขาแคโทด 

วงจรควบคุมความเขม้ของภาพ  ควบคุมโดยการปรับแต่ง วอีาร์-ความเขม้ของภาพ เป็นการ 
เพิ#ม หรือลดความตา้นทาน ในการบายพาสส์สัญญาณวายที#ขาอิมิตเตอร์ ลงกราวด์ 

วงจรกาํจดัจุดแสงตกคา้ง กาํจดัจุดแสงตกคา้ง  โดยการทาํใหข้ากริดบงัคบั ไดรั้บแรงดนัลบ 
เมื#อปิดเครื#องรับโทรทศัน์ 

 
 

___________________________ 

 
 


